
روابط تج�اري اي�ران و عمان به رغ�م رواب�ط پايدار 
سیاس�ي دو كش�ور مطلوب نیس�ت و غالب�اً قرباني 
»نگاه جزيره اي« مس�ئوالن و نبود نگاه راهبردي در 
مسائل اقتصادي شده اس�ت، به طوري كه بخش هاي 
مختلف اقتصادي كش�ورمان با نگاه كوتاه مدت صرفًا 
درصدد س�پري كردن ايام چس�بندگي خود به میز 
مديريت هستند و به دلیل همین نبود نگاه راهبردي 
و بلندمدت، فرصت ه�ا به  راحتي ضايع و خس�ران و 
زيان آن نصیب مردم كش�ورمان مي شود. بي توجهي 
به ظرفیت ه�اي سیاس�ي و اقتصادي بن�در چابهار و 
سواحل مكران فقط يكي از هزاران دسته  گل اقتصادي 
مسئوالن رنگارنگ حوزه اقتصاد در ادوار مختلف است. 
روزگاري امارات خود را به عنوان منطق��ه امن اقتصادي 
معرفي كرده بود و به همين دليل سرمايه گذاران مختلف از 
جمله ايرانی ها، آنجا را به عنوان مقصد اصلي سرمايه گذاري 
انتخاب مي كردند، اما »محاسبه غلط« امارات و پيروي از 
سياست هاي ديكته شده آنچه »ائتالف سعودي عليه يمن« 
ناميده مي شود، باعث ش��د مجاهدان وطن دوست يمني 
با استناد به اصل پذيرفته شده »اق��دام متقابل«، امنيت 
شيخ نشين امارات را در هم بكوبند و »امتياز منطقه امن 
اقتصادي« را از اين كشورِ پيرو بگيرند، به طوري كه صرفاً 
چند اقدام جزئي عليه فرودگاه هاي امارات نشان داد اين 
اتاق شيشه اي، شكننده تر از آن است كه به كشور مقاومي 
چون يمن سنگ پراني كند و از عواقب صاعقه وار آن در امان 
باشد. بنابراين با تخريب چهره امارات به عنوان »منطقه 
امن اقتصادي«، كشور عمان ب��ه عنوان منطقه امن براي 
سرمايه گذاري و تجارت مطرح شده است و عقبه سياسي 
اين كشور نيز نشان داده، منطقه امني براي سرمايه گذاري 
است چه آنكه رهيافت مسقط معموالً بي طرفي در منازعات 
بين المللي و بلكه تالش براي رف��ع بحران هاست. ريشه 
انعقاد قرارداد موسوم به برجام نيز در همين رويكرد عمان 
مستتر بوده و شرح كامل آن در خاطرات علي اكبر صالحي 
وزير امورخارجه وقت كشورمان تشريح شده است. البته 
هم اكنون نيز عمان با شوك درماني درصدد احياي جسم 
نيمه جان برجام است ولي طبعاً اي��ن اقدامات و تالش ها 
هميشگي نبوده و اگر تأمين منافع ملي كشورش ايجاب 
كند، شاهد پارادايم شيفت در رهيافت سياست خارجي 
عمان خواهيم بود. بنابراي��ن آنچه مهم است اينكه بايد از 
ظرفيت موجود به خوبي استفاده شود. حداقل سه فاكتور 
براي بهبود روابط سياسي و به تبع روابط اقتصادي تهران- 
مسقط وجود دارد. نخست آنكه عمان به لحاظ تاريخي خود 
را مديون ايران درباره نجات از گسستگي جغرافيايي پيرو 
يك درگيري داخلي مي داند، دوم آنكه جمعيت شيعيان 
عمان هرچند ك��م هستند، ولي »اقليت كيف��ي« بوده و 
تأثيرگذاري زيادي حداقل در ساختاري اقتصادي عمان 
دارند و سوم آنكه برخي از اقوام ايراني از جمله بلوچ ها در 
عمان )با تابعيت آن كشور( با سرمايه خوبي حضور دارند. 
مهم تر از اين سه موضوع طبيعي، درك ُحسن نيت و جايگاه 
جمهوري اسالمي ايران براي مقامات عمان است، به طوري 
كه اين حقيقت را دريافته است كه جمهوري اسالمي ايران 
نه تنها تهديدي براي كشورهاي همسايه نيست، بلكه به 
دليل موقعيت سياسي- جغرافيايي از اهميت بااليي براي 
ارتباط  داشتن برخوردار است. جميع اين موارد ضرورت 
طراحي برنامه هاي راهبردي و بلندم��دت براي ارتباط با 
كشورهاي همسايه از جمله عمان را يادآوري مي كند كه 
طبق اصل توسعه چندجانبه گرايي قاب��ل تعريف و اقدام 
است و صرف��اً دورانديشي و 

اراده مي خواهد. 
   تركی�ب تجارت های 

ايران و عمان
لطيف��ي  سي��دروح اهلل   
سخنگوي پيشين گمرك به 
»جوان« مي گويد: »تا 10 دي 
امسال، 2 ميليون و 518 هزار 
و 167 تن كاال به ارزش 868 
ميليون و 593 ه��زار و 877 
دالر صادارت به عمان داشتيم 
و در مقابل 810 هزار و 484 تن كاال به ارزش 596 ميليون 
و 298 هزار و 245 دالر از اين كشور واردات انجام داديم.« 
وي تراز تجاري ايران و عم��ان را مثبت ارزيابي مي كند و 
مي افزايد: »محصوالت كشاورزي، مواد غذايي، محصوالت 
فوالدي، آهني و ساير آلياژها عمده كاالهاي صادراتي به 
عمان است. حجم صادرات محصوالت كشاورزي و غذايي 
از ابتداي سال تا 10 دي ماه )طي 286 روز( به عمان حدود 
128 هزار تن معادل 49 ميليون و 500هزار دالر بود.« به 
گفته لطيفي »حدود 385 ه��زار دالر دارو، 371 ميليون 
دالر محصوالت معدني و مشتقات نفتي و انواع كود، 351 
ميليون و 656 هزار دالر محص��والت آهني، 52هزار دالر 
گالب، 98 هزار دالر شوينده و انواع مبل، لوازم آشپزخانه، 
ماشين آالت و محصوالت شيميايي و...« از جمله كاالهاي 
صادراتي ما به عم��ان از ابتداي سال ج��اري بود.« عضو 
كميسيون تجارت خارجي و بين الملل خانه صنعت، معدن 
و تجارت ايران خاطرنشان مي كند: »چاي، ذرت دامي، جو، 
دانه سويا، روغن پالم، زغال سنگ، ماشين آالت، بُردهاي 
الكتريكي، مواد شيميايي، لوازم يدكي و قطعات منفصله 
خودرو، حشره كش و... از جمله كاالهاي وارداتي ايران از 
عمان است.« به گفته لطيفي، عمان فرصت خوبي براي 
»صادرات مج��دد« دارد و بايد چنين ظرفيت هايي مورد 
توجه بيشتر قرار گيرد و با نگاه راهبردي و غيرجزيره اي به 

تأمين بيش از پيش منافع ملي همت گمارده شود...
  وضعیت ديپلماسي اقتصادي ايران و عمان

همچنين محسن شرافي نيا كارشناس انديشكده ديپلماسي 
اقتصادي دانشگاه امام صادق)ع( ب��ه »جوان« مي گويد: 
»سلطنت عمان، كشوري با قدمت 14 هزارساله همسايه 
جنوبي جمهوري اسالمي ايران محسوب مي شود كه داراي 
مرز مشترك آبي هستند. سياست همسايگي جمهوري 

اسالمي اي��ران و سلطنت عم��ان به دلي��ل ويژگي هاي 
ژئوپلتيك، سياسي و امنيتي دو كشور حائز اهميت است. 
هم مرز بودن دو كشور در محدوده سواحل مكران)درياي 
عمان( و تنگه هرمز بخشي از امنيت و اقتصاد دو كشور را 
به يكديگر وابسته ساخته اس��ت. در همين راستا بررسي 
روابط اقتصادي ايران و عمان به دليل تبيين الگويي براي 
مناسبات اقتصادي دو كشور كه باعث تقويت روابط سياسي 
نيز گردد از جايگاه ويژه اي برخوردار است.« وي مي افزايد: 
»توليد ناخالص داخلي اين كشور 5/1 ميليون نفري برابر 
با 76/4ميليارد دالر است كه كاالهاي صادراتي مهم عمان 
شامل نفت خام، صادرات مجدد كاال، ماهي، فلزات و پارچه 
است و كاالهاي وارداتي مهم آن نيز شامل ماشين آالت و 
تجهيزات حمل و نقل، مواد غذايي و روغن صنعتي است. 
براساس آمار سازمان توسعه تج��ارت ارزش كل تجارت 
دو كشور در سال 1400 برابر ب��ا 1,308,554,302 دالر 
می باشد كه ارزش تجارت از نظ��ر وزني بالغ بر 3300 تن 
است. در سال مورد بررسي ميزان صادرات ايران به عمان 
برابر ب��ا 694,613,906 دالر و واردات از اين كشور برابر 
ب��ا 613,940,396 دالر است كه از اي��ن رو تراز تجاري 

كشورمان با عمان 80 ميليون دالر مثبت است.« 
   عمان بازار مناسب براي صنايع غذايي ايران

شرافتي نيا تصريح مي كند: »عمان بي��ش از 90درصد از 
موادغذايي خ��ود را از خارج از كش��ور تأمين مي نمايد، با 
توجه به مرغوبيت مواد غذايي ايران و از طرفي عالقه زياد 
مردم عمان نسبت به ايرانيان و كاالهاي ايراني كه عالوه بر 
مرغوبيت داراي قيمت هاي رقابتي نسبت به مشابه آنها از 
ديگر كشورهاست، بنابراين بستر مناسبي براي افزايش 
صادرات اين نوع كاال به عمان وجود دارد. از سوي ديگر از 
جمله اقالم مهم وارداتي از عمان به كشورمان مي توان به 
انواع خودروی سواري و توريستي، عطر، لوازم آرايشی، انواع 

البسه، حبوبات و ذرت دامي اشاره داشت.« 
   فرصت هاي سرمايه گذاري در عمان

اين كارشن��اس ديپلماسي اقتص��ادي مي گويد: »عمان 
كشوري امن براي سرمايه گذاري اس��ت و رتبه شاخص 
فضاي كسب و كار اين كشور 48 است. اين در حالي است 
كه رتبه تركيه 69، كويت 104 و پاكستان 110 است. تورم 
در عمان زير 3 درصد است و ن��رخ سود تسهيالت بانكي 
در اين كشور نيز پايين است. عم��ان هم خود بازار خوبي 

براي محصوالت ايراني اس��ت و هم مي تواند پل مناسبي 
براي دسترسي به بازارهايي باشد ك��ه به داليل سياسي 
ارتباط خودشان با ايران را قطع كرده اند. تجارت عمان با 
كشورهاي آفريقايي از سابقه طوالني و تاريخي برخوردار 
است و از طريق تج��ار عماني، راحت تر مي ت��وان به بازار 
آفريقا  دسترسي داشت. شرق آفريقا از ديرباز جزو قلمروی 
حاكمان مسقط محسوب مي شده است، به همين دليل 
روابط اقتصادي و فرهنگي مناسبي ميان سلطنت عمان 
و اين كشورها وجود دارد. پس از مرگ سعيد بن سلطان 
در سال 1861 بين دو پسر وي س��ر جانشيني پدرشان 
اختالف درگرفت و قلمرو حكومتي اين كشور با دخالت و 
ميانجيگري استعمار انگلستان به دو قسمت تقسيم شد و 
سرزمين مسقط و عمان به يك برادر و جزاير زنگبار و پمبا 
در شرق آفريقا به برادر ديگر واگذار گرديد. ايران مي تواند از 
عمان و به خصوص بندر بزرگ صالله به عنوان پلي جهت 
دسترسي آسان به اين مناطق استفاده نمايد كه بازاري بكر 

براي محصوالت ايراني خواهد بود.« 
   امكان ثبت راحت شركت  در عمان

شرافتی نيا مي افزايد: »توافقنامه هاي گمركي ويژه اي بين 

عمان و امريكا همچنين عم��ان و سنگاپور امضا شده كه 
براساس آن تعرفه بين عمان و اي��ن كشورها صفر است. 
بنابراين از عمان مي توان به عنوان راهي براي ورود ارزان تر 
كاالهاي ايراني به اين دو كشور استفاده كرد و شاهد نفوذ 
كاالهاي كشورمان به اين كشورها بود. از سوي ديگر، تجار 
عماني و ايراني مي توانند ارتباط عمان و كشورهاي CIS را 
توسعه دهند كه نتيجه آن، افزايش سهم ترانزيت و روابط 
تجاري ايران خواه��د بود. تجار ايراني ب��ه پايگاه هايي در 
كشورهاي ديگر نياز دارند. در اغلب كشورهاي همسايه، 
ثبت شركت خارجي غير ممكن يا بسي��ار سخت است. 
در عمان، ايراني ها به راحتي مي توانند شركت ثبت كنند. 
در مناطق آزاد عمان مي توان با صددرصد سهام خارجي، 
شركت ثبت كرد. در سرزمي��ن اصلي نيز همين شرايط، 
صرفاً براي ايراني ه��ا وجود دارد. البت��ه فعاالن اقتصادي 
ديگر كشورها مي توانند با حداق��ل 30 درصد شراكت با 
عماني ها، شركت ثبت كنند. اين عدد در امارات 51 درصد 
است. ثبت شركت در عمان كار ساده اي است و نياز به طی 
مسير اداري پيچيده ندارد. در مناطق آزاد همه مراحل ثبت 
شركت و اخذ اقامت را با هزين��ه مناسب انجام مي دهيد. 
همچنين براي شركت هاي ايراني كه قصد ثبت شركت 
در كشور اصلي با صددرصد سهام ايراني را دارند، مراحل 
ثبت از سوی سازمان توسعه سرمايه گ��ذاري و صادرات 
عمان )اثراء( در زمان بسيار كم 
فقط براي شركت هاي معتبر 
ايراني كه توسط اتاق مشترك 
معرفي شون��د، انجام خواهد 
شد. در حوزه سرمايه گذاري، 
شركت هاي عماني به حضور 
در ايران عالق��ه مند هستند 
و االن برخ��ي از آنه��ا حضور 

دارند.« 
   آمادگي بانك هاي عمان 

براي ارائه تسهیالت
شرافتي نيا خاطرنشان مي كند: »بانك هاي عمان آماده ارائه 
تسهيالت بانكي 50 تا 70 درصدي به پروژه هايي هستند 
كه ايرانيان در عمان سرمايه گذاري كنند. با توجه به دانش 
فني و توانمندي هايي كه در ايران وجود دارد، مي توان با 
اين كشور مشاركت كرد كه نتيجه آن، صادرات مواد اوليه 
ايران و همچنين صادرات خدمات فني و مهندسي خواهد 
بود. دولت عمان در س��ال 2015  طرحی ارائه كرده كه به 
موجب آن اقتصاد عمان به اقتصادي كاماًل غيرنفت��ي بدل 
مي ش��ود و نفت و درآمد صنايع نفتي جاي خود را به ديگر 
صنايع خواهند داد كه براي اجراي اين طرح اقدام به فراهم 
كردن بستر مناسب براي جذب سرمايه هاي خارج��ي در 
بخش هاي غيرنفت��ي اقتصاد كرده  است. دولت عمان به 
منظور افزايش سطح سرمايه گذاري داخل��ي و خارج��ي 
در بخش هاي غيرنفت��ي كشور شرايطي فراهم كرده كه 
انگيزه سرمايه گذاران براي حضور در اين بستر اقتصادي 

بيشتر شود.« 
   محوره�اي پیش�نهادي هم�كاري اقتص�ادي 

دو كشور 
كارشناس انديشكده ديپلماسي اقتصادي درباره محورهاي 
پيشنهادي همكاري بيشتر اقتصادي ايران و عمان تصريح 

مي كند: »اين موضوع در چند حوزه قابل ارزيابي است:
 1. مزيت نسبي كشور عمان و منطق��ه جنوبي ايران در 
صنعت شيالت: شيالت يكي از مهم ترين حوزه هاست. 
عمان و ايران داراي شراي��ط منحصر به فردي در صنايع 
شيالت هستند و جالب توج��ه اينجاست كه گسترش 
صنايع شيالت در دو كشور با غفل��ت روبه رو شده است. 
ايران عالوه ب��ر توان باالي تولي��د ماهي هاي درياچه اي 
در شمال كشور در جنوب نيز همچون عمان مي تواند از 
موقعيت خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند  برای 
ماهيگيري استفاده كند. عمان در سال 2015 مبلغي بالغ 
بر 110 ميليون دالر از بانك جهاني جهت تقويت ناوگان 
ماهيگيري و نوسازي اسكله ه��اي ماهيگيري خود وام 

دريافت كرده است. 
 2.  همك��اري در حوزه هاي مختلف ان��رژي: عمان منابع 
نفت و گاز محدودي در خليج فارس دارد و در اين زمينه 
دچار ضعف هاي فراواني است. به همين دليل برای جبران 
نيازمندي هاي انرژي خود به همسايگانش نيازمند است. 
عمان در حال حاضر، بخشي از نياز گ��از خود را از طريق 
خط لوله اي كه از قطر آغ��از می شود و با عب��ور از امارات 
متحده عربي به اين كشور مي رسد، تأمين مي كند. مسائل 
و اختالفات سياسي و مرزي دو كشور عمان و امارات عربي 
متحده، باعث شده است تا عمان اين خط لوله را محل امني 
برای تأمين نيازهاي بلندمدت خود نداند و امارات مي تواند 
از اين طريق به اعمال فشار عمان بپردازد. عمان به دنبال 
حل اين مشكل تنها از يك طريق مي تواند اقدام نمايد و آن 
منابع عظيم گازي ايران در شمال اين كشور است. بين ايران 
و عمان قراردادي در اين زمينه بسته شده كه با پيگيري آن 
نه تنها بخشي از نياز عمان به انرژي رفع مي شود، بلكه جاي 
پاي ايران در زمينه انرژي عمان در ديگر حوزه ها همچون 
حوزه نيروگاهي نيز كه ايران در آن تخصص بااليي دارد باز 
مي شود. نزديكي عمان به پروژه هاي گازي ايران در سهولت 

اين امر بسيار تأثيرگذار خواهد بود.  
   جمع بندي

 بررسي پتانسيل بازارهاي تج��اري عمان نشان مي دهد  
همچون سال 1397 امكان صادرات تا مرز 800 ميليون 
دالر به اين كشور ب��ا توجه به طرح ه��اي سرمايه گذاري 
بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت كه ب��دان اشاره شد، 
وجود دارد. از سوي ديگر با توجه به روابط حسنه دو كشور 
در فضاي سياست بين الملل، پيگيري برنامه هاي اقتصادي 
و سياسي مشترك نيز منجر به تقويت همكاري هاي خوب 
امنيتي دو كشور خواهد شد كه در نهايت پيگيري هدفمند 
سياست خارجي و امنيت��ي موازي يا مشت��رك در امور 

منطقه اي را به دنبال خواهد داشت.  
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  واکاوی

»جوان« ظرفیت های اقتصادي و وضعیت تجاري عمان و ايران را واكاوي مي  كند

ظرفيت هاي اقتصادي عمان قرباني نگاه جزيره اي مسئوالن
عمان كشوري امن براي سرمايه گذاري بوده و رتبه شاخص فضاي كسب و كار آن ۴۸ است

پرتوها در خدمت درمان
از پرتوها براي درمان انواع بيماري ها، تومورها و سرطان ها استفاده مي شود؛ 
كاربرد ديگر آنها در زمينه تشخيص انواع بيماري هاست و كاربرد سوم فناوري 
هسته اي و پرتوها در زمينه استريل كردن تجهيزات پزشكي است. بنابراين 
بايد گفت فناوري هسته اي در حوزه پزشكي داراي سه كاربرد بسيار مهم 
تشخيص، درمان و نيز استريل كردن تجهيزات پزشكي است. در بحث درمان 
به دو روش از فناوري هسته اي استفاده مي شود؛ نخست آنكه پرتوها از بيرون 
بدن به موضع تابيده مي شود و اين پروسه با مديريت و تحت نظر پزشك 
متخصص انجام مي شود؛ مدل ديگر اين است كه پرتوها درون بدن به وجود 
مي آيند يا كاشته مي شوند كه عمدتاً در روش دوم از راديو داروها استفاده 
مي شود. همچنين در روشی كه موسوم به »براكي تراپي« است، چشمه هاي 
پرتو داخل تومور و مناطق سرطاني به اصطالح كاشته شده و مواد پرتوزا 

باعث نابودي سلول هاي سرطاني و تومورها مي شود. 

سهم ناچيز برق هسته اي در سبد انرژي
نخستين نيروگاه اتمي دنيا با توانايي توليد برق در سال 1950 فعاليت 
خود را آغاز كرد و اكنون 440 رآكتور اتم��ي در سراسر دنيا در زمينه 
توليد برق اتمي فعال هستند؛ براي نمونه 70درصد از برق مصرفي در 
فرانسه ناشي از فناوري هسته اي است، همچنين بلژيك و مجارستان 
حدود 50درصد از برق مصرفي خود و ژاپن نيز حدود 25 درصد از برق 
مورد نياز خ��ود را از طريق برق هست��ه اي و نيروگاه هاي اتمي تأمين 
مي كنند.  در كشور ما، نيروگاه اتمي بوشهر به عنوان تنها نيروگاه اتمي 
ايران فعال است و حدود يك درصد برق مورد نياز كشور را توليد و تأمين 
مي كند. اي��ن در حالي است كه مصرف برق در كش��ور حدود 70هزار 
مگاوات برآورد ش��ده است و سهم يك درصدي ب��رق هسته اي نشان 

مي دهد سهم ناچيزي در سبد انرژي كشور دارد. 

نظريه »ارزش هر چيز مس��اوي كاري است كه صرف توليد آن 
چيز شده است« نقش فعال طبيعت را كه قادر است دهها و بلكه 
صدها برابر كاري كه صرف آن مي ش��ود، توليد كند و به تعبير 
قرآن شريف: َكَمَثِل َحبٍَّة أَنَْبَتْت َسْبَع َسنابَِل فِي ُكلِّ ُسْنُبلٍَة ِمائَُة 
َحبٍَّة را مورد غفلت قرار داده است. حداكثر اين است كه نظريه 
»ارزش كار« در مورد طبيعت مرده و مصنوعات جمادي مثل 
خانه، كارخانه، كفش، كاله و غيره صادق باشد؛ در باره طبيعت 
زنده صادق نيست. طبيعت زنده- همان طوري كه فيزيوكرات ها 
گفته اند- بي��ش از مقداري  كه صرف آن مي ش��ود نتيجه و بار 
مي دهد. خصوصاً شاهكارهاي طبيعت. آيا مي توان گفت لزوماً 
ارزش گوشتي كه در بدن يك كّره اسب يا اسب قيمتي هست 
معادل است با كاه و جو و علفي كه حي��وان خورده است؟ اين 
درست مثل اين اس��ت كه بگوييم ارزش يك ان��دام زيبا و يك 
چشم و ابرو و چهره دلربا معادل است با خرجي كه صرف توليد 
آن شده است، در صورتي كه بش��ر حاضر است ميليون ها ريال 
صرف آن كن��د و اگر مانند خواجه حافظ بي پ��ول باشد بگويد: 
»شهري است پركرشمه و خوبان ز شش جهت / چيزيم نيست 
ورنه خريدار هر ششم/ شيراز معدن لب لعل است و كان حسن / 
من جوهري مفلس از اين رو مشّوشم« و به همين دليل- همان 
طوري كه قباًل گفتيم- هرگز نمي توان گفت ارزش نيروي كار 
معادل خرجي است كه صرف توليد آن شده است. مطابق نظر 
»ارزش كار« ناچ��ار بايد ارزش واقعي ني��روي كارگر را معادل 
حداقل زندگي او دانست و اال قاعده كلي »ارزش كار« درباره اين 
كاالي به خصوص يعني نيروي كار به هم مي خورد. پس ناچار بايد 
قانون مفرغ را كه مالتوس و ديگران ابداع و تأييد كرده اند آقايان 
يك قانون عادالنه بدانند؛ چيزي كه هست، مدعي هستند كه در 
اين ميان يك اضافه ارزش مي جوشد كه محصول عمل كارفرما 
نيست و كارفرما آن را مي برد. جرم كارفرما به عقيده آقايان اين 
نيست كه مزد كارگر را كمتر از ميزان واقعي مي پردازد، جرمش 
اين است كه اضافه ارزش را مجاناً مي برد؛ در صورتي كه اضافه 
ارزش محصوِل چيزي است كه به عقيده آقايان، كارفرما به نرخ 
عادالنه آن را خريده است؛ چرا بايد كارفرما را ظالم و استثمارگر 
دانست؟ اگر شخصي في المثل گاو ي��ا گوسفندي را به قيمت 
عادله بخرد و از نيروي توليد بچه و شير اينها بيش از مقدار كاري 
كه صرف توليد اينها كرده است س��ود ببرد، بايد او را مفت خور 

و ظالم دانست؟!

ايراد نظريه ارزش كار

طبع�ًا رهیاف�ت جمه�وري اس�المي اي�ران مبن�ي بر

 

»نه شرقي، نه غربي« درباره همه ساحت ها از جمله اقتصاد 
صدق مي كند. نفي نظام هاي اقتصادي نئولیبرالیس�م و 
كمونیسم با پشتوانه »نظام اقتصادي اسالم« است، اما اين 
نظام آنطور كه بايد، معرفي و مورد توجه قرار نمي گیرد.

از اين جهت در سلس�له مطالبي كتاب »نظ�ري به نظام 
اقتصادي«، مجموعه يادداشت هاي متفكر شهید استاد 

مرتضي مطهري را بازخواني مي كنیم. 

وحید  عظیم نیا

پروند ه
اقتصاد  سیاسی
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در كنار روابط سياسي بسيار مطلوبي كه ميان دو كشور 
ايران و عمان از ديرباز وج��ود دارد، يكي از مواردي كه 
همواره مورد انتقاد دولتمردان دو كشور ايران و عمان 
بود حجم پايين روابط اقتص��ادي است،  به گونه اي كه 
در سال 1392 كل حجم مب��ادالت تجاري دو كشور 
ايران و عمان 221 ميليون دالر بود و آن موقع هيچ گونه 
زيرساخت و بستري براي توسع��ه مراودات تجاري دو 
كشور نبوده، اما با تشكيل اتاق مشترك ايران و عمان در 
همان سال و تمهيداتي كه در آن زمان به خصوص آقاي 
مهندس ضرابي در پيش گرفتند، ارتباط تنگاتنگي كه 

بين سفارت ايران در مسقط در زمان سفير سابق ايران اتفاق افتاد و حمايت دولت، 
زيرساخت ها يكي پس از ديگري ايجاد شد به گونه اي كه امروزه شاهد اين هستيم 
كه 9 خط هوايي مستقيم تا پيش از كرونا بين دو كشور ايجاد شده كه البته بعد از 
كرونا كاهش پيدا كرده است و )در چهار شهر كيش، شيراز، مشهد و تهران( اما دوباره 
خطوط در حال راه اندازي و افزايش است . همچنين خطوط حمل مستقيم دريايي 
بين دو كشور وجود نداشته و در حال حاضر از بنادر عباس، جاسك و »سيريك« به 
بنادر »صحار« و »سويق« خطوط حمل دريايي مستقيم را داريم.« وي مي افزايد: 
»از طرف ديگر اخذ ويزا براي ايرانيان  قباًل بسيار دشوار ب��ود، اما در حال حاضر با 
شهروندان ايراني مشابه شهروندان عماني، اروپايي و امريكايي برخورد مي شود و تا 

14 روز معاف از دريافت ويزا هستند.« 
   رشد 96 درصدي تجارت با عمان در سال جاري

ثبت شركت نيز در حال حاضر به راحتي انجام مي ش��ود و ظرف مدت 10 روز براي 
ايراني ها با صددرصد سهامداري صورت مي گيرد. تمام اين موارد باعث شده است حجم 
مبادالت از 221 ميليون دالر در سال 92 در پايان سال 1400 به يك ميليارد و 300 
ميليون دالر افزايش پيدا كند و شاهد رشد 53 درصدي نسبت به سال قبل هستيم 
و در 9 ماهه ابتداي سال1401 نيز حجم مبادالت تجاري دو كشور به يك ميليارد و 
465 ميليون دالر افزايش پيدا كرد، در حالي كه در 9 ماهه سال 1400 اين حجم 851 
ميليون دالر بود. به همين دليل در 9 ماهه سال جاري نسبت به سال گذشته 72 درصد 
رشد حجم مبادالت تجاري دو كشور را داشتيم و در همين 9 ماهه شاهد هستيم كه 
ميزان صادرات به عمان 869 ميليون دالر بوده، در صورتي كه در 9 ماهه سال 1400، 
442ميليون دالر صادرات بوده است، بنابراين 9 ماهه سال جاري نسبت به مشابه سال 

گذشته 96/6 درصد رشد را تجربه كرديم. 
   نقش مهم عمان در واردات كاالهاي مورد نیاز

در بخش واردات هم عمان نقش خود را به خوبي ايفا كرد. با توجه به برخي رويكردهاي 
كشورهاي همسايه نسبت به ايران كه سختگيري هاي بي موردي نسبت به كاالهاي 
ايراني دارند به تدريج با رويكرد جديد دولت و كمك بخش خصوصي، بنادر عمان نقش 
چندوجهي را در واردات از طريق عمان ايفا مي كنند، تعداد خطوط حمل مستقيم 
افزايش پيدا كرده كه تماماً توسط اتاق مشترك ايران و عمان و با كمك مستقيم سازمان 
توسعه تجارت و سازمان بنادر و دريانوردي با استفاده از شركت هاي كشتيراني بخش 
خصوصي، خطوط دريايي مستقيم بين بنادر ايران و عمان راه اندازي كرديم و همين هم 
باعث شد عمان نقش خوبي در واردات غير مستقيم ايران ايفا كند، به طوري كه تا سال 
95 ميزان كل واردات ايران از عمان حدود 70 ميليون دالر بود، اما با زيرساخت هايي 

كه ايجاد شد شاهد بوديم تا پايان سال 1400 مي��زان واردات ايران از عمان به620 
ميليون دالر رسيد و در 9 ماهه امسال هم 596 ميلي��ون دالر واردات داشته ايم كه 

نسبت به سال قبل رشد 45/7 درصدي را تجربه كرده ايم. 
   رويكرد حمايتي دولت سیزدهم

رويكرد حمايتي دولت سيزدهم باعث شد مسائل و مشكالت مشا به فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصي مرتفع و با كمك يكديگر تسهي��الت خوبي فراهم شود. تسهيالت 
افزايش خطوط دريايي حمل مستقي��م، تفاهمنامه همكاري بين صندوق ضمانت 
صادرات ايران و همتاي عماني از جمله اين موارد است. همچنين صدور بيمه نامه هاي 
صادراتي كه مي تواند براي پوشش ريسك هاي صادرات��ي صادركنندگان ايراني در 
شرايط تحريم باشد توسط صندوق ضمانت صادرات ايران به خوبي انجام مي شود. 
زيرساخت ديگري كه ايجاد شد استفاده از ظرفيت هاي داوري در حل و فصل دعاوي 
تجاري اختالفات است كه در اتاق بازرگاني ايران اين اقدام شكل گرفته و در حال حاضر 
بين مركز داوري اتاق بازرگاني ايران و عمان تفاهمنامه ای ايجاد شده است. از طرفي در 
حوزه صادرات محصوالت كشاورزي و مواد غذايي اتفاقات بسيار خوبي افتاده است و با 

صدور مجوز دام زنده مي توانيم شاهد صادرات در اين زمينه باشيم. 
   عمان، سكوي صادرات و واردات ايران

 در خصوص اينكه عمده صادرات و واردات بين ايران و عمان چه كاالهايي است، بايد 
بگويم قبالً بيشتر محصوالت پتروشيمي و محصوالت فلزي صادرات را شامل مي شد، 
اما در حال حاضر صادرات كاالها افزايش پيدا كرده است و حوزه هاي مربوط به مواد 
غذايي،  محصوالت كشاورزي، مواد معدني و كاني هاي فلزي و غير فلزي، محصوالت 
شوينده، توتون، تنباكو و طيف وسيعي از كاالها را به عمان صادر مي كنيم ولي عموماً 
بسياري از صادركنندگان از عمان به عنوان دستيابي ب��ه بازارهاي يمن و بازارهاي 
شمال آفريقا استفاده مي كنند و عمدتاً واردات به طور مستقيم از عمان نيست، بلكه 
از طريق كشورهاي ثالث است كه عموماً در حوزه هاي ماشين آالت، تجهيزات لوازم 
الكترونيكي و صنعتي است و واردات كاالهاي استراتژيك مانند جو، ذرت و خوراك دام 

از طريق عمان انجام مي شود. 
   بازار ۸0 میلیارد دالري عمان

نقطه قوتي كه مي تواني��م از آن براي توسعه روابط اقتص��ادي استفاده كنيم روابط 
سياسي بسيار حسنه موجود بين دو كشور است و رويكرد بسيار مثبتي كه شهروندان 
عماني نسبت به ايراني ها دارند خوشبختانه نگاه مثبتي است. از طرفي بايد توجه كرد 
بازار عمان يك بازار مصرفي است و حدود 44 ميلي��ارد دالر صادرات دارد، در مقابل 
34ميليارد دالر واردات. پس يك بازار حدوداً 80 ميليارد دالري و بالقوه اي است اما 
نكته اي كه وجود دارد موانعي است كه ناشي از خودتحريمي هاي داخلي است. در كنار 
اين موضوع عدم حمايت از شركت هاي حمل بخش خصوصي می تواند آسيب زننده 
باشد. شركت هاي حمل بخش خصوصي براي اينكه بتوانند حجم خط مستقيم را 
داشته باشند نياز دارند دولت و سازمان توسعه تجارت و سازمان بنادر دريانوردي نسبت 

به تخصيص يارانه هاي حمل به شركت هاي كشتيراني بخش خصوصي اقدام كنند. 
   رويكرد مثبت دولت

 خوشبختانه رويكرد دولت در دوره جديد براي رفع موانع بسيار رويكردی مثبت است 
و در واقع هرگونه تسهيالت حمايتي را در جهت تسهيل روابط اقتصادي بين دو كشور 
دنبال  و هرگونه موانع را رفع مي كند و همين تعامل مثبت بين اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عمان به عنوان متولي بخش خصوصي ايران در عمان و سياستگذار باعث شده 
است شاهد اين حجم از روابط اقتص��ادي بين دو كشور باشيم. البته ممنوعيت هاي 
مستمر صادراتي باعث مي شود بخش خصوصي نتوان��د تعهدات خود را كه ناشي از 
قراردادهاي صادراتي است به خوبي ايفا كند و اين مسئله موجب بي اعتمادي تجار 
عماني شده است و باعث جايگزيني ايران با كشوره��اي هدف خواهد شد. از طرفي 
بحث هاي قيمت گذاري دستوري سبب مي شود كاالي صادراتي ايران بسيار گران تر 

تمام شود. 

دورنما

عمان، سكوي صادرات و واردات ايران

88498433سرويس  اقتصاد ي

سيدروح اهلل لطيفی

سخنگوي پيشين گمرك

آرزو جمالي نظري

دبيركل اتاق ايران و عمان

محسن شرافتی نيا

كارشناس ديپلماسی اقتصادی

آرزو جمالي نظري دبیركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان 
در يادداشتي براي »جوان« ضمن تشريح وضعیت روابط تجاري 
ايران و عمان يادآوري فرصت هاي اقتصادي، نقاط قوت و ضعف 

را مطرح كرده است. 


